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اسم المادة

الطصارعة

مقرر الفصل

فرع االلعاب الفردية

اهداف المادة

تعليم مهارات الطصارعة  +تعليم القانهن الدولي للطصارعة  ،وامكانية تدريس
الطالب لهذه الفعالية بعد تخرجهم من الكلية

التفاصيل االساسية للمادة شرح مهارات الطصارعة ليفهطها ويتعلطها الطالب  +شرح وتحليل لطهاد القانهن
الدولي للطصارعة

الكتب المنهجية

 -التدريب في الطصارعة,عبد علي نصيف. 7891,

الطصارعة الرومانية بين الظظرية والتطبيق ,عبد علي نصيف واخرون7881,

المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

التعلم والتدريب في لعبة الطصارعة,حطدان رحيم الكبيي8119,

ملزمة القانهن الدولي للطصارعة 8171
الفصل الدراسي الفصل الدراسي
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نظري
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االمتحان الظهائي
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عطلي نهائي
%91

نظري نهائي
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الدرجة
الظهائية
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اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .سلوان خالد محمود
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

تاريخ الطصارعة في العراق والعالم

2

التطارين التحضيرية الخاصة
تطارين تحضيرية خاصة باستخدام الزميل

3

تطارين تحضيرية خاصة باستخدام الدمى
واالجهزة واألدوات

4

عظاصر اللياقة البدنية الطؤثرة بلعبة
الطصارعة

5

تطارين الطظافدات وشبو الطظافدات

6

مجطهع العظاصر الفظية (وضع الجدم
والطدك ,حركة القدمين,وضع الرجلين)

7

مفههم االداء الفظي ومراحل تعلم الطدكات

8

مفههم االداء الفظي ومراحل تطبيق الطدكات

9

االشتباك من وضع الهقهف

11

تعليم مدكة التقاط كاحل القدم

11

تعليم مدكة العباسية

12

تعليم مدكة الرول االمامي

13

تعليم مدكة الرول الجانبي

14

اعادة الطدكات واوضاع الطدك

15

امتحان الفصل الدراسي االول نظري

16

امتحان الفصل الدراسي االول العطلي

المادة العلمية

المالحظات

عطلة نصف الدنة
التكظيك بلعبة الطصارعة

71

التطبيق العطلي لطفههم التكظيك
71

شرح القانهن الدولي للطصارعة والتطبيق
العطلي لهاجبات الحكام

71

مدكات الهجهم الطباشر

02

شرح مدكة حجز الراس والذراع

07

شرح مدكة حطال بظد

02

شرح مدكة الحصير

02

شرح مدكة حجز الرجلين ثم الرفع

02

الطدكات الطركبة وطرق التخلص من الهجهم
الطباشر

01

الصراع من وضع الهقهف والجلهس

01

تحكيم الطالب للظزاالت

01

عرض فديهي لطباريات الطصارعة
وتحكيم بهقت كامل

22

امتحان الفصل الدراسي الثاني نظري

27

امتحان الفصل الدراسي الثاني العطلي

20

مراجعة عامة
توقيع االستاذة :

د .سلهان خالد محطهد
د .زياد طارق حامد

توقيع العميد :

أ.د .ضياء قاسم الخياط

